
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เพ่ือสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี พบว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
โดยที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมากทุกปี  
      เทศกาลปีใหม่ 2562 มีผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 40 รายจากปี 2561     

      สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 43.66  
(ข้อมูล : ศูนยอ์ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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 สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงในช่วงเดือนธันวาคม  

ประชุมVDO conference  



ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เร่งท าการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย  
โดยมี 3 เทคนิค คือ  
 1. การแฝงไปในกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
         2. จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับร้านค้าสถานบันเทิง ผับ และบาร์ 
 3. จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับสื่อมวลชน  

เทศกาลปีใหม่ = High Season ของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



จากงานวิจัยผลกระทบจากการดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 
ของ ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร มหาวิทยาลัยรังสิต 



ผลการด าเนินงานตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เทศกาลปีใหม่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
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มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 พรบ.สม. อื่น 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนการด าเนินคดี 

จ านวนที่กระท าผิด จ านวนที่ด าเนินคดี 

• มาตรา 27    ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย   

• มาตรา 28    ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในในชว่งเวลาห้ามขาย 

• มาตรา 29     ขายให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

• มาตรา 30      ขายด้วยวิธีห้ามขาย ลด แลก แจก แถม 

• มาตรา 31      ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย 

• มาตรา 32      การโฆษณาส่งเสริมการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

• พรบ.สรรพสามิต     

• อื่นๆ 



ผลการด าเนินงานตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เทศกาลปีใหม่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

หน่วยงาน ตรวจ (แห่ง) พบกระผิด (มาตรา) ด าเนินคดี (มาตรา) 

เขตสุขภาพที่ 1 78 5 5 

เขตสุขภาพที่ 2 179 23 0 

เขตสุขภาพที่ 3 52 17 0 

เขตสุขภาพที่ 4 94 12 1 

เขตสุขภาพที่ 5 77 98 98 

เขตสุขภาพที่ 6 152 0 0 

เขตสุขภาพที่ 7 66 5 0 

เขตสุขภาพที่ 8 72 0 0 

เขตสุขภาพที่ 9 87 49 1 

เขตสุขภาพที่ 10 143 0 0 

เขตสุขภาพที่ 11 81 2 2 

เขตสุขภาพที่ 12 23 9 0 

เขตสุขภาพที่ 13 107 8 8 

สคอ. 106 50 50 

รวม 1,317 278 165 



ผลการด าเนินงานตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เทศกาลปีใหม่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
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แผนภูมิผลการด าเนินงานจ าแนกตามหน่วยงาน 

ตรวจ (แห่ง) พบการกระท าผิด (มาตรา) ด าเนินคดี (มาตรา) 



การรับเรื่องร้องเรียนในช่วงเทศกาลกฐิน มาตรา 30 โปรโมชั่น 
 (หลังวันออกพรรษา 1 เดือน)  
เปรียบเทียบ ปี 2561 กับ 2562 

ปี   จ านวน (ครั้ง) 

2561 59 

2562 166 

การรับเรื่องร้องเรียนการกระท าความผิดกฎหมายจ าแนกฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ข้อมูล วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 

ม.27 สถานที่ห้ามขาย, 
27 เรื่อง, 2% 

ม.28 วันและเวลาห้าม
ขาย,    12 เรื่อง, 1% 

ม.29 บุคคลห้ามขาย,   
64 เรื่อง, 4% 

ม.30 วิธีการห้ามขาย,       
64 เรื่อง, 4% 

 ม.31 สถานท่ีห้ามดื่ม, 
56 เรื่อง, 3% 

ม.32 โฆษณาส่งเสริม
การขาย, 1378 เรื่อง, 

85% 

อ่ืนๆ, 22 เรื่อง, 1% 

ม.27 สถานที่ห้ามขาย ม.28 วันและเวลาห้ามขาย ม.29 บุคคลห้ามขาย 

ม.30 วิธีการห้ามขาย ม.31 สถานที่ห้ามด่ืม ม.32 โฆษณาส่งเสริมการขาย 

อื่นๆ 

 ผลการรับเรื่องร้องเรียนการกระท าความผิดฯ พบว่า 
ร้องเรียนเกี่ยวกับ มาตรา 32 โฆษณา ส่งเสริมการขาย มากที่สุด 

 ผลการรับเรื่องร้องเรียนการกระท าความผิดฯ 
     1 เดือน หลังเทศกาลออกพรรษา พบว่า ร้องเรียนเกี่ยวกับ 

มาตรา 30 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 2.8 เท่า  



แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดป้าย ปลอดโปร” 
เพ่ือสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

(มติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 พ.ย. 2562) 

แนวทางช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล 

1.1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายทุกระดับ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ  ร้านค้า และผู้จัด
กิจกรรมปีใหม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามจัดจ าหน่ายโดยมี
โปรโมชั่น และการโฆษณาในสื่อทุกประเภท   

1.2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายทุกระดับ ด าเนินเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย “เทศกาลปีใหม่ 
ปลอดป้าย ปลอดโปร”เน้นการด าเนินคดีในกรณีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

1.3 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจให้แจ้งผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรมส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม่โดยมีการจ าหน่ายหรือจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
จัดท าแผนป้องกันการทะเลาะวิวาทจากผู้เมาสุรา หรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงาน 

1.4  ในกรณีที่ส่วนราชการจัดงานเลี้ยงรื่นเริง ขอให้จัดงานเลี้ยงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ประชาชน และระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สนับสนุนการจัดงาน 



แนวทางการปฏิบัติงานช่วงเทศกาล 
2.1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายทุกระดับ ด าเนินการป้องปรามการกระท าความผิด และบังคับ

ใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน หรือด่านชุมชน หรือ
คณะท างานอื่น  

2.2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทีมเชิง
รุกในการป้องกัน และแยกผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน มิให้ขับขี่ยานพาหนะ 

2.3 โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับ จากกรมคุมประพฤติ เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
และในกรณีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้เก็บตัวอย่างเลือดเผื่อส าหรับตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วย 

2.4 ในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติทางถนนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และสงสัยว่าดื่มสุรา ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สอบถามถึงสถานที่จ าหน่ายให้เยาวชน และ/หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ 

 

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดป้าย ปลอดโปร” 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 



แนวทางการปฏิบัติงานภายหลังเทศกาล  
3.1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด รวบรวมผลการด าเนินงานทั้งหมด และรายงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ทาง QR code 
3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รายงานผลการบ าบัดรักษาและผลการติดตามหลังการรักษาของผู้กระท าความผิดฐาน 
เมาแล้วขับ ในแฟ้ม special pp 

 

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดป้าย ปลอดโปร” 
เพ่ือสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
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ขอบคุณครับ 


